
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 
 

 HOT�RÂRE 
privind încuvin�area cererii ce se va adresa Ministerului Culturii �i Cultelor cu privire la 

transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului �i din administrarea Ministerului 
Culturii �i Cultelor în domeniul public al jude�ului Alba �i în administrarea Consiliului 

jude�ean Alba, pentru Muzeul Na�ional al Unirii din Alba Iulia 
  

Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin��  ordinar�  în data de 23 august 2007; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive �i proiectul de hot�râre privind încuvin�area cererii ce se va adresa 

Ministerului Culturii �i Cultelor cu privire la transmiterea unor bunuri din domeniul public al 
statului �i din administrarea Ministerului Culturii �i Cultelor în domeniul public al jude�ului 
Alba �i în administrarea Consiliului jude�ean Alba, pentru Muzeul Na�ional al Unirii din Alba 
Iulia; 

- Raportul Direc�iei tehnice nr. 9604/08.08.2007 la proiectul de hot�râre privind încuvin�area 
cererii ce se va adresa Ministerului Culturii �i Cultelor cu privire la transmiterea unor bunuri din 
domeniul public al statului �i din administrarea Ministerului Culturii �i Cultelor în domeniul 
public al jude�ului Alba �i în administrarea Consiliului jude�ean Alba, pentru Muzeul Na�ional al 
Unirii din Alba Iulia; 

- Adresa Ministerulul Culturii �i Cultelor nr. 5384/19.07.2007, prin care se solicit� transmiterea 
Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba cu privire la trecerea din domeniul public al statului �i din 
administrarea Ministerului Culturii �i Cultelor în domeniul public al jude�ului Alba �i în 
administrarea Consiliului jude�ean Alba, pentru Muzeul Na�ional al Unirii din Alba Iulia; 

           V�zând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economic� �i administrarea 
domeniului public �i privat al jude�ului Alba. 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. (1) lit. “c”   din Legea nr. 215/2001 a administra�iei publice locale, republicat�; 
- art. 9 alin. (1) din Legea  nr.213/1998 privind proprietatea public� �i regimul juridic al acesteia, 

cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
            În temeiul art. 97 - (1) �i art. 115 – ( 1) lit. “c”  din Legea nr. 215/2001 a administra�iei 
publice locale, republicat�, adopt� prezenta: 

 
HOT�RÂRE 

 
         Art. 1. Se încuvin�eaz�  cererea ce se va adresa Ministerului Culturii �i Cultelor cu privire la 
transmiterea unor bunuri, având datele de identificare prev�zute în anexa care face parte integrant� 
din prezenta hot�târe, din domeniul public al statului �i din administrarea Ministerului Culturii �i 
Cultelor în domeniul public al jude�ului Alba �i în administrarea Consiliului jude�ean Alba, pentru 
Muzeul Na�ional al Unirii din Alba Iulia. 
          Art. 2. Direc�ia tehnic� va duce la îndeplinire prevederile prezentei hot�râri. 

Prezenta hot�râre se public�  în Monitorul Oficial al jude�ului Alba  �i se comunic�: 
- Institu�iei Prefectului - jude�ul Alba; 
- Ministerului Culturii �i Cultelor; 
- Direc�iilor aparatului de specialitate al Consiliului jude�ean Alba; 

 
 
           PRE�EDINTE 
         Ion DUMITREL  

                                                                                        Contrasemneaz�, 
                                                                                  p.SECRETARUL JUDE�ULUI                                                                                                  

                                                                            Liliana NEGRU� 
Alba Iulia, 23 august  2007 
Nr. 129 


